Numismatische Kring Rotterdam
Samenvatting
Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2011
De Algemene Ledenvergadering werd bezocht door 14 leden. De jaarstukken werden uitgedeeld, behandeld en
goedgekeurd. J.R. is als kascommissielid benoemd als opvolger van aftredend lid H.V.. N.A. is herbenoemd als
bestuurslid, en zal het voorzitterschap continueren. Besloten werd dit jaar weer 700,00 euro te schenken aan de
Stichting Nederlandse Penningkabinetten, geoormerkt voor het Boekenfonds tbv. het Geldmuseum. Het voorstel
om de komende Van Gelderpenning te schenken aan het NEPK werd goedgekeurd. De penningmeester wijst er
op dat de kring op 2 oktober 2012 50 jaar bestaat. Suggesties voor feestelijkheden zijn o.a. een wedstrijd “penning
ontwerpen” voor kringleden waarvan van het winnende ontwerp een slagpenning zal worden, een landelijke
numismatische studiedag in de Esch (mogelijk thema: Rotterdam bijv. papiergeld, vroedschaps- en andere
penningen, collecties, etc.). Kan ook mogelijk met bijdragen van het Historisch Genootschap Rotterodanum
(waarmee in het verleden ook een samenwerking was), Rotterdamse musea of anderen. Het bestuur zegt toe tijdig
met een voorstel te zullen komen. Verdere ideëen voor het komende jaar: voordracht vroeg-Russische munten
(akkoord; voorjaar 2012); sceatta's (aktie vz.). Het is mogelijk in het najaar een avondbijeenkomst in de
Erasmusuniversiteit te houden (presentatie penningen via interactieve touchscreenvitrine). Voorstellen voor
excursies: bezoek aan restauratieatelier (dit is mogelijk tijdens kantoortijden; nadere informatie volgt); NoordBrabants Museum (nu niet; aanhouden); Museum Gorkum (via kringlid; aanhouden); Belasting- en
Douanemuseum, de bedrijfscollectie van de Rabobank Groep, Utrecht (mogelijk volgende jaar)
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering introduceerde PR-functionaris F.L. de nieuwe website van de
kring die inmiddels live is: www.NKRotterdam.nl. Het is nu al een uitnodigende site en R.v.O. en F.L. zijn hard
bezig meer informatie toe te voegen en te zorgen dat de site actueel blijft. Zij worden met groot applaus bedankt
voor hun inzet.
Na afloop van de Algemene Vergadering hield H.R. een voordracht onder de titel: “Drie kleipenningen uit het
kastje van Tante”. Twee zijn van Piet Esser en de derde is een heel vroege penning gemaakt door Guus Hellegers
(de afbeeldingen van deze penningen staan elders op deze site).
H.G., Secretaris

